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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Budgetudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at den økonomiske, finansielle og sociale krise fortsat hærger med ca. 23 
millioner arbejdsløse, heraf 5,2 millioner unge,

1. understreger, at budgettet for 2012 skal støtte de fem store mål i 2020-strategien, nærmere 
bestemt højnelse af erhvervsfrekvensen og begrænsning af antallet af personer, der er ramt 
eller truet af fattigdom og social udstødelse;

2. kræver finansiering af flagskibsinitiativerne "Nye kvalifikationer til nye job", "Unge på 
vej" og "En europæisk platform mod fattigdom";

3. er af den opfattelse, at disse mål kræver, at de nationale budgetter og Unionens budget 
skal være sammenlignelige og kompatible, og at de skal supplere hinanden;

4. er af den opfattelse, at medlemsstaternes budgetkonsolidering kun kan blive holdbar, hvis 
de disponible ressourcer anvendes på en mere innovativ og effektiv måde;

5. plæderer derfor for en fælles tilgang til omstruktureringer af virksomheder via en styrkelse 
af den rolle, som arbejdsmarkedets parter spiller, og udbredelse af god praksis, når det 
gælder uddannelse af afskedigede arbejdstagere;

6. understreger den rolle, som Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen 
spiller i denne forbindelse, og kræver en forhøjelse af betalingsbevillingerne på den 
pågældende budgetpost;

7. ser gerne en bedre udnyttelse af Progress-programmet for at styrke 
arbejdsmarkedsmyndighedernes virke, når det gælder aktive foranstaltninger på 
arbejdsmarkedet, og minder om, at budgettet for Progress-programmet atter bør forhøjes i 
medfør af aftalen om mikrofinansieringsfaciliteten;

8. kræver en forhøjelse af ESF's betalingsbevillinger;

9. understreger, at Unionens programmer bør tage sigte på indvandrere og andre udsatte 
grupper som f.eks. romaer med henblik på at begrænse antallet af personer, der er ramt 
eller truet af fattigdom;

10. mener, at EU's budget skal støtte partnerlandene i Middelhavsområdet i forbindelse med 
reformen af deres arbejdsmarkeder og deres erhvervsuddannelsessystemer.


